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GABINETE 55º GV – VEREADOR RICARDO TEIXEIRA

Resolve no âmbito do município de São Paulo
sobre a Instituição da Honraria Selo da
Solidariedade Municipal, e dá outras
providências.

Artigo 1º - Insere a honraria Selo da Solidariedade Municipal às instituições ou
particulares residentes no município de São Paulo que tenham se destacado a prestar
relevantes serviços voluntários de doação de roupas e alimentos;
Artigo 2º - A honraria será entregue anualmente, em Sessão Solene, na Câmara
Municipal de São Paulo, preferencialmente na semana do dia 28 de agosto, no qual,
se comemora o dia Nacional do Voluntariado;
Artigo 3º - A honraria será concedida somente aos homenageados que comprovarem
a relação e ligação com serviços destacados e prestados à comunidade e dedicação à
causa pública de do voluntariado, e serão escolhidos pelas lideranças dos partidos;
Artigo 4º - A escolha dos homenageados será realizada pelos membros será
realizada pelos membros das Lideranças Partidárias;
Artigo 5º - As despesas decorrentes da execução desta resolução correrão por conta
das dotações orçamentarias próprias, suplementares se necessárias.
Artigo 6º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Sala das Sessões. Às comissões competentes.
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A presente resolução tem como principal finalidade reconhecer, homenagear e
estimular àqueles que mais se destacarem a prestar serviços de voluntariado na
doação de roupas e alimentos às comunidades mais carentes, dando a devida
valorização a quem procurar ajudar a quem mais precisa e em um momento
tão delicado quanto foi a pandemia.
Nesse sentindo, conto com os nobres pares na aprovação de tão importante
honraria que se faz necessária, pois é escasso incentivo que estimule uma
atividade tão preponderante para melhoria da condição de sobrevivência da
pessoa humana.
Dessa forma, solicito atenção aos nobres vereadores para a discussão e
aprovação do projeto de lei.
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Certifico que o presente projeto foi lido no Prolongamento do Expediente
da 29ª Sessão Ordinária, da 18ª Legislatura, e encaminhado para publicação no
Diário Oficial da Cidade de São Paulo de 6 de maio de 2021.
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